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Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van  
15 december 2017 

 

 

 

Antwerpen, België – 28 november 2017 – Xior Student Housing NV, de BE-REIT gespecialiseerd in 
studentenhuisvesting in België en Nederland, kondigt de publicatie aan van de oproeping voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 15 december 2017. 
 

Xior Student Housing NV heeft de oproeping gepubliceerd voor de Buitengewone Algemene Vergadering 
van aandeelhouders die zal worden gehouden op vrijdag 15 december 2017 om 10u00 op de 
maatschappelijke zetel van de Vennootschap.  
 
Aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt tijdens de eerste Buitengewone 
Algemene Vergadering van 28 november 2017, wordt een tweede Buitengewone Algemene Vergadering 
bijeengeroepen, dewelke geldig zal beraadslagen over dezelfde dagorde, ongeacht het aantal aanwezige 
of vertegenwoordigde aandelen. 
 
De oproeping, inclusief agenda, en de documenten die moeten worden ter beschikking gesteld, alsook 
een volmachtformulier en de praktische modaliteiten, zijn eveneens beschikbaar op de website van de 
Vennootschap (www.xior.be/nl/investor/investor-relations/specific-information-transactions).  
 

 
 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 
 
Xior Student Housing NV 
Mechelsesteenweg 34, bus 108 
2018 Antwerpen 
www.xior.be I info@xior.be 

 
Christian Teunissen, CEO  
Frederik Snauwaert, CFO  
Arne Hermans, CIO 
T +32 3 257 04 89 
 

 
 
 
 
 
 

 
Over Xior Student Housing  

 

 

Xior Student Housing NV is de eerste Belgische openbare GVV, gespecialiseerd in het segment van de studentenhuisvesting in België 

en Nederland. Binnen dit vastgoedsegment biedt Xior Student Housing een variëteit aan panden aan, gaande van kamers met 

gemeenschappelijke voorzieningen, kamers met eigen sanitair tot volledig uitgeruste studio's. Xior Student Housing bouwt reeds 

sinds 2007 als eigenaar en exploitant aan kwalitatieve en betrouwbare studentenhuizen voor studenten op zoek naar een plek waar 

ze in ideale omstandigheden kunnen studeren, wonen en leven. Een kot met net dat beetje meer, waar elke student zich 

onmiddellijk thuis voelt.  

 

Xior Student Housing is sedert 24 november 2015 vergund als openbare GVV naar Belgisch recht. De aandelen van Xior Student 

Housing zijn sedert 11 december 2015 genoteerd op Euronext Brussels (XIOR). Op datum van 30 september 2017, stelt Xior Student 

Housing een vastgoedportefeuille ter beschikking ter waarde van ca. EUR 450 miljoen. Meer informatie is beschikbaar op 

www.xior.be.  

 

Xior Student Housing NV, Openbare GVV naar Belgisch recht (BE-REIT)  

Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen  

BE 0547.972.794 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 

https://www.xior.be/
http://www.xior.be/

